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COMUNICADO DE IMPRENSA
AGRIMÚTUO DEBATE “A BANCA E A TERRA – AS DINÂMICAS DO CRÉDITO AGRÍCOLA”
Volvidos 10 anos após o início da crise financeira, a Agrimútuo promove hoje um debate sobre as dinâmicas
do crédito agrícola e a sua importância para as comunidades regionais onde estão inseridas. Nesta iniciativa,
que comemora os 10 anos desta Federação, estão presentes 25 delegados do Sicredi, congénere brasileira que
vem conhecer a realidade das Caixas Agrícolas Independentes que se mostraram as mais resilientes face à
crise financeira vivida na última década.
Bombarral, 30 de agosto de 2018 – A Agrimútuo – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL, promove hoje uma
Conferência subordinada ao tema “A Banca e a Terra – As Dinâmicas do Crédito Agrícola”.
Esta Conferência tem como principal objetivo debater a realidade cooperativa portuguesa, salientar a importância do papel das Caixas Agrícolas
para as comunidades locais onde se inserem e sobretudo dar a conhecer a realidade das Caixas Agrícolas Independentes que se mostraram
as mais resilientes face à crise financeira vivida na última década.
Esta iniciativa insere-se no âmbito da comemoração dos 10 anos da Agrimútuo, uma federação de estruturas financeiras cooperativas que
atuam no crédito agrícola, representa várias Caixas de Crédito, a maioria centenárias, que em conjunto disponibilizam perto de 50 agências
nas regiões de Bombarral, Chamusca, Leiria, Mafra e Torres Vedras.
Presentes na Conferência “A Banca e a Terra – As Dinâmicas do Crédito Agrícola”, estão Mário Matias, Presidente da Agrimútuo, FCRL; Ricardo
Cruz, Professor da Católica Porto Business School, que apresenta o tema “As Resiliências das Caixas de Crédito Agrícola Independentes na
crise financeira”; António Serrano, Professor Catedrático e ex-ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas do XVIII Governo
Constitucional de Portugal, que aborda “O Papel do Crédito Agrícola na Reorganização do Território”; Luís Morais, Professor da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, com o tema “Small is (also) green | Cooperativismo Bancário e Green Finance” e Carlos Miguel, Secretário
de Estado das Autarquias Locais, que fala sobre “As Caixas Agrícolas como Agentes de Desenvolvimento Regional e de fomento da Economia
Social”.
A encerrar esta Conferência está Ricardo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Bombarral.
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De referir ainda que a Conferência “A Banca e a Terra – As Dinâmicas do Crédito Agrícola” recebe um conjunto de 25 delegados do Sicredi
(instituição financeira cooperativa brasileira) para conhecer a realidade das Caixas Agrícolas independentes que se mostraram as mais
resilientes face à crise financeira vivida na última década, conhecer a genuidade e a importância do papel das caixas regionais e independentes
para as regiões onde se inserem, assim como a solidez, eficiência, proximidade e papel estratégico de ter os centros de decisão e o valor
acrescentado na proximidade dos sócios e clientes.
Criada em 2008, a Agrimútuo afirma-se como a estrutura federativa que representa o espírito mutualista do crédito agrícola, enquanto movimento
de entreajuda e auxílio mútuo para o progresso e desenvolvimento do mundo rural. O desenvolvimento e promoção do crédito agrícola mútuo,
na ótica do benefício comum para as suas associadas, preside à sua constituição e orienta o foco das suas atividades. A representação dos
interesses económicos e sociais, aos níveis nacional e internacional das caixas agrícolas, é outra das guidelines da federação.

SOBRE A AGRIMÚTUO:
A Agrimútuo é uma federação de estruturas financeiras cooperativas bancárias sujeitas ao Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo,
representa várias Caixas de Crédito Agrícola, a maioria das quais centenárias e que em conjunto disponibilizam meia centena de agências
nas regiões de Bombarral, Chamusca, Leiria, Mafra e Torres Vedras. A Agrimútuo – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo,
F.C.R.L. sob a forma de Federação de Cooperativas de Responsabilidade Limitada, é a representação formal do espírito cooperativo e mutualista
elevado a um nível supra regional, conferindo às suas associadas a capacidade de se fazerem representar nacional e internacionalmente.
Os valores base do mutualismo e do cooperativismo agrícola alicerçam os valores e visão da Agrimútuo: entreajuda, reforço da catividade
comum, solidariedade e dinamização económica das comunidades locais. Apoiar as Caixas Agrícolas que se constituem como alternativa
à banca comercial, integrando-se no ramo do crédito do sector cooperativo, colaborar e participar ativamente com as cooperativas dos
demais ramos e seus organismos de grau superior, para o seu fortalecimento, desenvolvimento e autonomia são as diretrizes que guiam
a Agrimútuo. A Agrimútuo rege-se por um conjunto de valores que refletem a missão e a visão da Federação e das suas associadas num
mercado em constante desenvolvimento e com exigências múltiplas, alicerçados em elevados padrões de ética. A estratégia de compromisso
e de entreajuda é a missão que visa ser o garante de estabilidade e crescimento, motivando o desenvolvimento e modernização das suas
associadas, acompanhando as exigências e requisitos dos sectores onde operam, em respeito e estreita colaboração com todos os seus
stakeholders.
Para mais informações, por favor contacte:
Alexandra Abreu
Tel.: +351 917 502 410
alexandra.abreu@mundoemredor.pt
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